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مجـله ترویـجی
سـال اول -  شـماره اول لزوم استفاده ازبذر گواهی شده در زراعت برنج

  برنج زراعت در شده گواهی بذر از استفاده لزوم

  

  2خزائی لیال  و   1عبادي اکبر علی ، 1پور قلی اله مهرزاد ،1*چالشتري حسینی مریم

  ، ایرانرشت کشور، برنج تحقیقات موسسه کشاورزي، ترویج و تحقیقات،آموزش سازمان پژوهش استادیار -1

  ، ایرانرشت کشور، برنج تحقیقات موسسه کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان محقق-2

*1Email: mhkhossieni@gmail.com 

 

  چکیده

 همچنـین . است زراعی محصوالت تولید نهاده ترین مهم و زراعی گیاهان بقاي و تکثیر اندام عنوان به بذر

 بذر اهمیت. باشد می محصول کیفیت بهبود و عملکرد واقعی پتانسیل به دستیابی عوامل ترین مهم از یکی بذر

. نیسـت  پوشـیده  کسـی  بـر  نیـز  کشـور  در اسـتراتژیک  غلـه  یک عنوان به برنج تولید رد آن اساسی نقش و

 افـزایش  متوسـط  طـور  به که برنج تولید افزایش در بذر اهمیت و نقش به توجه با جهان پیشرفته کشورهاي

 تولیـد  و تهیـه  جهـت  مدون برنامه یک به دستیابی براي متمادي هاي سال باشد، می تولید درصدي 10 حدود

 حفـظ  بـراي  شده گواهی بذر تولید بنابراین. اندکرده گذاري سرمایه باشد، تایید برچسب داراي که سالم ذرب

 بذر از. دارد مهمی نقش برنج تولید پایداري در ژنتیکی منابع حفظ و کشاورزان درآمد افزایش ارقام، خلوص

ـ  و نوین هاي تکنولوژي انتقال براي تایید، برچسب داراي شده گواهی  امنیـت  تـامین  جهـت  بنیـادین  زارياب

 موسسـه  از گـواهی  برچسـب  بـه  توجـه  بذر، انتخاب در موارد ترین مهم از یکی. شودمی استفاده نیز غذایی

 بـاالي  خلـوص  داراي موسسه این توسط شده گواهی بذرهاي. باشد می نهال و بذر گواهی و ثبت تحقیقات

 درصـد  80 باالي نامیه قوه و جامد مواد بذرزاد،هاي  يبیمار و آفات هرز، هاي علف بذر از عاري درصد، 98

 از ناشـی  خسـارت  کـاهش  خزانـه،  در بـذر  مصـرف  کـاهش  موجب بذرها این از استفاده بنابراین. باشد می

 تـر  سـریع  استقرار و نشاها بیشتر رشد قدرت ها،گیاهچه یکنواخت رشد فصل، ابتداي در قارچی هاي بیماري

 برداشـت  در سـهولت  بیشـتر،  عملکـرد  رسـیدگی،  در همزمـانی  مزرعه، ودنب یکدست نشاکاري، مرحله در

 در هـرز  علـف  نبود دلیل به طرفی از. شد خواهد باال خلوص دلیل به نهایی محصول کیفیت بهبود و مکانیزه

 بـازار  از یکنـواختی  و باال خلوص دلیل به تولیدي برنج و شده تر کم داشت مرحله در وجین هايهزینه بذر،

 بهبـود  تولیـد،  افـزایش  جهت شده گواهی بذرهاي از استفاده بنابراین. بود خواهد برخوردار باالتري پسندي

   .شود می توصیه شالیکاران به درآمد افزایش و برنج کیفیت

  عملکرد افزایش د،ـتولی پایداري شده، گواهی ذر،ـب برنج، :کلیدي هاي واژه

 
 

  

                                                           
1 ویسنده مسئولنپست الکترونیک    
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  مقدمه

 بر نیز برنج زراعت در مهم نهاده این نقش. باشد می محصول لیدتو در نهاده ترین اساسی و ترین مهم بذر

 بـراي  قـوي  هـاي  گیاهچـه  تولید و بذر کیفیت دارد اهمیت بسیار برنج زراعت در آنچه  .نیست پوشیده کسی

 هـرز،  علـف  بـذر  از عاري ارقام، سایر بذور از عاري خالص، بایستی استاندارد و خوب بذر. است نشاکاري

 در باشند داشته را شرایط این که به بذرهایی. )2015ایستا، (باشد  باال نامیه قوه و بذرزاد هاي بیماري و آفات

 نهـال  و بـذر  گواهی و ثبت تحقیقات موسسه نظر زیر شدهگواهی بذر. گویند می “شدهگواهی بذر” اصطالح

 را بـذر  اسـتاندارد  رایطشـ  که صورتی در و گیرند می قرار آزمون مورد بندي، بسته و فرآوري از پس و تولید

 رمـایی،  و حمیدي(کنند می دریافت را مورد نظر بذري طبقه برچسب شده گواهی بذر عنوان به باشند داشته

 با کشاورزان و داشته را شده ذکر خصوصیات همه باشند برچسب این داراي که بذرهایی. )1(شکل  )1392

 هسـتند  موظـف  بـذرها  ایـن  کننـده  تولیـد  هاي شرکت .کنند استفاده برنج زراعت در توانند می آسوده خیالی

 دچـار  بـذر  کیفیـت  و نامیه قوه تا کنند نگهداري رطوبت و دما نظر از مطلوب شرایط در را بذري هاي بسته

                  .نشود نقصان

  

  

  

  

  

  شده بذر گواهی -1 شکل

 

 الیـت  ،)الیت سوپر( نوکلئوس تطبقا تولید شامل شده،گواهی بذرهاي تولید مقدمات است ذکر به الزم

 را خاصـی  اي مزرعه شرایط و بوده ویژه استانداردهاي داراي بذري طبقات این از یک هر. باشد می مادري و

 کشـور  بـرنج  تحقیقات موسسه. گیردمی قرار استفاده مورد بعدي طبقه براي طبقه هر بذر که طوري به. دارند

 و خصوصـی  هـاي  شـرکت  اختیـار  در شـده گـواهی  و مـادري  قاتطب براي و تولید را اولیه طبقات بذرهاي

 خواهـد  بعـدي  طبقات خلوص و کیفیت ضامن بذري، طبقات این خلوص در دقت. دهد می قرار پیمانکاران

 داخلـی،  برنج تولید کیفیت و کمیت افزایش به تواند می شده گواهی بذر از استفاده به کشاورزان ترغیب. بود

 و شـده  تقویـت  بـرنج  بـذر  تولیـد  صـنعت  طرفـی  از. شـود  منتهـی  کشاورزان آمددر افزایش و تولید رونق

 صـنعت  مـورد  در منظمـی  و مدون هاي برنامه جهان پیشرفته کشورهاي. داشت خواهد همراه به زایی اشتغال
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 در بذور این از استفاده مزایاي تولید، در برنج بذر اهمیت به توجه با). 1396 همکاران، و حسینی( دارند بذر

 تاثیر و شدهگواهی بذر از استفاده لزوم علمی تشریح مقاله این ارایه از هدف. شد خواهد داده شرح مقاله این

  .باشد می کشور برنج تولید بر بذرها این

   برنج در شدهگواهی بذر از استفاده مزایاي

  خزانه در بذر مصرف کاهش -1

 سـالیان  طـی . دارد را خودمصـرفی  تصـور  به بذر استحصال قابلیت که است خودگشن گیاهی برنج

 کشـاورزان  بـراي  مصـرفی  خـود  بـذور  از استفاده امکان ایران، در) مکانیزهغیر( برداشت نوع دلیل به گذشته

 بـذر  عنوان به را شلتوك از کیلوگرم 100 از بیش خرمنکوبی از پس شالیکاران معموال. داشت وجود شالیکار

 توسـط  شده داده هاي آموزش با بعدها. کردند می استفاده بعد سال در و ذخیره زراعی زمین هکتار یک براي

 بـه  بـذر  مصـرف  میـزان  گیـري،  خزانه نحوه زمینه در هایافته ترویج و برنج کشور تحقیقات موسسه محققان

 درصـد  بـودن  بـاال  خزانـه،  در بـذر  بـاالي  مصرف دالیل از یکی. یافت کاهش هکتار در کیلوگرم 60 حدود

در  هـا  قـارچ  از ناشـی  هـاي خسـارت  و بـذرها  نامیـه  قـوه  بـودن  پـایین  مصرفی، خود بذر در پوك هاي دانه

 شوند می نگهداري دما و رطوبت نظر از نامناسب شرایط در خودمصرفی بذرهاي. است خزانه از هایی بخش

ـ . باشـند  مـی  نـارس  و سـبز  یـا  پـر  و نیمه پوك هاي دانه از باالیی درصد داراي بوجاري، عدم دلیل به و  نای

 رشـد  بـراي  محلـی  آورنـد،  مـی  پـایین  را بذر نامیه قوه و نزده جوانه که این بر عالوه نارس و پوك هاي دانه

 تولیـد  بـه  منجـر  استاندارد غیر بذر). 1394 منجم،(کنند می ضعیف را بذر و بوده زا بیماري عوامل و ها قارچ

 تـا  50 صـرفا  مـواردي  در و بوده تريپایین نامیه قوه داري خودمصرفی بذر. شد خواهد ضعیف هاي گیاهچه

 از اسـتفاده  طرفـی  از. شد خواهند اصلی زمین به انتقال قابل و سالم گیاهچه تولید به منجر بذرها درصد 60

 با. )2012کرد (دیگیروالمو و باربانتی،  خواهد مواجه قارچی مشکالت با را ها خزانه اغلب خودمصرفی، بذر

 برداشـت  هنگام باال رطوبت درصد داراي شده استحصال اخیر، شلتوك يها سال طی مکانیزه برداشت رواج

 کشـاورزان  بنـابراین . بیند می جدي آسیب اصولی غیر کردن خشک یا و ضربه اثر در بذر جنین اغلب و بوده

 دلیـل  بـه  شـده  گـواهی  بـذر . است افزایش به رو شدهگواهی بذر از استقبال و باشند می بذر خرید به مجبور

 و مناسـب  بنـدي  بسـته  برداشـت،  از پس بالفاصله بوجاري کردن، خشک برداشت، تولید، مراحل در نظارت

 ایـن  طرفی از). 1396 همکاران، و رمایی(برخوردار است  مطلوبی کیفیت از انبارداري، استانداردهاي رعایت

 چهساقه و چهریشه با سالم گیاهچه 80 از بیشتر بذر عدد 100 هر از و بوده، زا بیماري عوامل از عاري بذرها

 کـاهش  تـوجهی  قابل میزان به را بذر مصرف تواندمی شدهگواهی بذرهاي از استفاده لذا. شود می تولید قوي

 تهیـه  در اصول برخی رعایت با و بوده کیلوگرم 40 تا 30 هکتار هر در شدهگواهی بذر حداکثر مصرف. دهد

 موجـب  بـذر  مصـرف  در جـویی صرفه. داد کاهش) کیلوگرم 25 حدود( مقدار این از تر کم به توانمی خزانه
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 چـه  هـر . شد خواهند بذرها این از استفاده به راغب بیشتري کشاورزان و شده برنج تولید هايهزینه کاهش

 بـراي  تـري  کم بذر کنند، استفاده بذرها این از بیشتري کشاورزان و شده داده توسعه شدهگواهی بذر صنعت

 وجـود  با طرفی از. بود خواهد کشور در مالی نظر از توجهی قابل جویی صرفه و شده مصرف کاشت مراحل

 توسـعه  امکـان  و شـده  تـر  کـم  قـارچی  هـاي خسـارت  از ناشی مشکالت نشا، هايبانک در شدهگواهی بذر

 نظـارت  تحـت  بـذرها  این که این به توجه با. شودمی فراهم پیش از بیشتر نیز مکانیزه کشت و نشا هاي بانک

 از شدهگواهی نشا تولید. داد تحویل کشاورزان به نیز شدهگواهی نشا در آینده توان می دارند، برچسب و بوده

 تـوجهی  شـایان  کمـک  تولیـد  هـاي هزینـه  کاهش به تواندمی و بوده برنج زراعت در جدید گامی بذرها این

   .نماید

  برنج عملکرد افزایش -2

 جا آن از. باشد می سطح واحد در عملکرد افزایش شده،اهیگو بذر از استفاده مزایاي ترین مهم از یکی

 و کـرده  رشـد  سریع بسیار خزانه مرحله در کنند، می تولید قوي و سالم هاي گیاهچه شده،گواهی بذرهاي که

 بهتـري  رشـد  قـدرت  داراي ها گیاهچه نیز اصلی زمین به انتقال هنگام. )1971(میان و کوفی،  هستند شاداب

 بیشتر هاي پنجه با هایی بوته به منجر کامل و سریع استقرار با سالم گیاهچه. کنند می پیدا تقراراس سریع و بوده

 در هاگیاهچه این. )2007دارد (فوالد و همکاران،  نیز بهتري کنوپی رشد و کرده اندازي سایه زودتر که شده

 مرحلـه  در. دهنـد  مـی  انجـام  خـوبی  به را غذایی مواد و آب بجذ و داشته برتري هرز، هاي علف با رقابت

 در هـا  دانـه  وزن. کننـد مـی  پر تر سریع را ها دانه و داشته بهتري افشانیگرده بودن، تر قوي دلیل به نیز زایشی

دارند (اکلـوال و همکـاران،    باالتري سطح واحد در عملکرد نهایت در و بوده بیشتر دیگر هايبوته با مقایسه

 مصـرفی  خـود  بـذر  بـا  مقایسـه  در بذرها این از حاصل هايبوته که دهدمی نشان میدانی تحقیقات. )2007

 ایـن  زا حاصـل  عملکرد افزایش میانگین. هستند بیشتري خوشه وزن و طول بیشتر، بارور پنجه تعداد داراي

 ایـن  از اسـتفاده  بنـابراین ). 1396 همکاران، و حسینی( است شده گزارش درصد 9/15 تا 4/9 بین نیز بذرها

  .شد خواهد سطح واحد در بیشتري برنج تولید افزایش به جرمن بذرها

  باالتر خلوص درجه -3

 کـامال  رقـم،  هـر  شـده گـواهی  بـذر . باشد می بذرها این مهم خصوصیات از درصد 98 باالي خلوص

 منجـر  بذر خلوص. )2000باشد (گترمن، می هرز هاي علف و جامد مواد ارقام، سایر بذر از عاري و خالص

 کننـده  تعیـین  بسـیار  رسیدن براي همزمانی در مزرعه بودن یکدست. شد خواهد یکدست و الصخ تولید به

 اصـلی  رقم از دیرتر یا زودتر) تیپ از خارج( ارقام سایر هاي بوته بذر، در ناخالصی وجود صورت در. است

 طرفـی  از. کنـد مـی  مشـکل  کشاورز براي را برداشت براي گیريتصمیم رسیدگی در همزمانی نا و رسند می

 خـود  بذر. ندارد مناسبی پسندي بازار که شده ناخالص برنج تولید به منجر ناخالص و یکنواخت غیر مزرعه

 ایـن  مـوارد  اکثـر  در و بـوده  مخلـوط  شدت به...  و ناخواسته هايجهش مکانیکی، اختالط دلیل به مصرفی
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 همـین . دارنـد  بلنـد  دانـه  ارقـام  بـا  یاديز تفاوت دانه سایز نظر از که باشد می گرد دانه هاي برنج با اختالط

 نشان میدانی تحقیقات. دهد می کاهش را برنج قیمت و شده سفید برنج ظاهري کیفیت کاهش باعث موضوع

 به درصد 3 حداقل مصرفی خود بذر با مقایسه در شدهگواهی بذر از حاصل سفید برنج کیفیت که است داده

 بنابراین). 1396 همکاران، و حسینی(دهد  می افزایش را سفید جبرن بازارپسندي و کمک برنج قیمت افزایش

 و خلـوص  موجـب  حـال  عـین  در و نموده کمک شالیکار کشاورزان درآمد افزایش به بذرها این از استفاده

  .شد خواهد تولیدي سفید برنج یکدستی

  تولیدهاي  هزینه کاهش -4

 دلیـل  بـه  ترمحصـول،  سریع و بهتر داشتبر و خزانه در بذر مصرف کاهش جمله از مواردي بر عالوه

 طرفـی  از. باشدمی کمتر داشت و کاشت مراحل در وجینهاي  هزینه شدهگواهی بذر در هرز علف بذر نبود

. نیسـت  مزرعـه  در ازتیـپ  خـارج  هـاي  بوته خروج باالي هاي هزینه به نیازي مصرفی، بذر خلوص دلیل به

 کـه  دهـد مـی  نشان میدانی تحقیقات. شد خواهد توجهی قابل جویی صرفه کشاورزان هايهزینه در بنابراین

. شـد  خواهـد  جـویی  صـرفه  مـزارع  سایر به نسبت داشت و کاشت مراحل هايهزینه  درصد 10 تا 8 حدود

 کشـور  در برنج تولید. باشدمی برنج زراعت در مهم اهداف از یکی کاري صعوبت و تولید هايهزینه کاهش

 از اسـتفاده  لـذا . باشـد  می کاري صعوبت و هاهزینه کاهش بر تالش و بوده ترهزینه پر غالت سایر به نسبت

  .باشد کار برنج کشاورزان درآمد افزایش و تولید هاي هزینه کاهش براي گامی تواند می شدهگواهی بذر

  فنی هاي توصیه و نهایی گیري نتیجه

 سـطح،  واحـد  در تولیـد  افـزایش  ضـمن  بـرنج  شدهگواهی بذر از استفاده شده، ذکر موارد به توجه با

 مکانیزه برداشت گسترش دلیل به طرفی از. شودمی کشاورزان درآمد افزایش و ظاهري کیفیت بهبود موجب

 توسعه  لذا. است کاهش در حال مصرفی خود بذر از استفاده برداشت، هنگام به شلتوك رطوبت بودن باال و

 عزیز کشاورزان است امید. است ضروري شدهگواهی بذر از استفاده به کشاورزان ترغیب و برنج بذر صنعت

  .کنند استفاده شدهگواهی بذرهاي از شالیکار

  منابع

 یکاظمع.،  ان،یآباد دولتح.،  جهانساز، ش.، ،یبیادص.،  ،يمحمد ح.، ،یحسنجان ،.م ،يچالشتر ینیحس

 یمحل رقم عملکرد بر شده یگواه بذور از راستفادهیتاث یبررس. 1396. ، سپور یبخش و ، دیمیتکل

 یعلم انجمن. 1396 ماه يد 21 تا 19. رانیا بذر يتکنولوژ و علوم یمل شیهما نیچهارم. یهاشم برنج

  .رانیا بذر
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سـال اول -  شـماره اول لزوم استفاده ازبذر گواهی شده در زراعت برنج

 یمل شیهما منیبذر برنج. پانزده یو گواه کنترل، يفراور د،یتولهاي  . چالش1392. ، مییآ و رما ،يدیحم

 طبرستان.  کیو ژنت يفناور ستیو مرکز ز یعیابع طب. دانشگاه علوم و مني. سار1392برنج. اسفند 

بذر دو رقم برنج  هیو بن یبر جوانه زن ي. اثر نوع بسته بند1396. ، بیشیو درو ، قدلویتوح ،.، مییرما

)Oryza Sativa (4. رانیا بذر قاتیتحق علوم مجله. يانبار طیشرا در)71-82): 2.  

 کیفیت بهبود در مختلف تیمارهاي پیش تاثیر برنج،هاي  وتیپژن در بذر بنیه تنوع بررسی. 1394. س منجم،

 نامه پایان. گرگان طبیعی منابع و علوم کشاورزي، دانشگاه. شالیکاران استفاده موردهاي  بذر بنیه و

  . دکتري

Di Girolamo, G and Barbanti, L. 2012. Treatment conditions and biochemical processes 
influencing seed priming effectiveness. Italian Journal of Agronomy, 7: 178-188. 

International Rules for Seed Testing Association (ISTA). 2015. Chapters 2:13-14 & 5:89-91. 
(HandBook) 

Foolad, M. R., Subbiah, P and L.Zhang.2007. Common QTL effect the rate of tomato seed 
germination under different stress and non stress conditions. International Journal Plant 
Genomics, 97386: 1-10. 

Gutterman, Y. 2000. Maternal effects on seeds during development, p. 59-84. In: M. Fenner 
(ed.). Seeds: the ecology regeneration in plant communities, 2nd ed. CABI Publishing, 
Wallingford, England. 

Mian, A.L and  Coffey, L.C. 1971. Testing seed vigour in rice. Protocol of International Seed 
Testing Association, 36: 273-278. (HandBook) 

Okelola, F.S., Adebisi, M. A., Kehinde, O. B  and Oluwole, A.M. 2007. Genotypic and 
phenotypic variability for seed vigor traits and seed yield in West African Rice (Oryza 
sativa L.) genotypes. Joutrnal Of American Science, 3:34-41.  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


